
KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO

Kaczmarek – Komponenty Sp. z o.o. jest firmą świadomą swojej odpowiedzialności za ludzi oraz

środowisko, dlatego zarówno Zarząd jak i wszyscy pracownicy działają zgodnie z wymogami i przepisami

zawartymi w niniejszym Kodeksie. Ponadto, poniższe wymagania staramy się egzekwować również od naszych

dostawców /podwykonawców oraz całego łańcucha dostaw firmy.

1. Zgodność z przepisami prawa

Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa.

2. Prawa człowieka

Oświadczamy, że respektujemy prawa człowieka zawarte m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

ONZ.

3. Warunki pracy

Zapewniamy uczciwe warunki pracy, przestrzegamy regulacji dotyczących czasu pracy, urlopów, rozliczania

nadgodzin, zgodnie z obowiązującym prawem. Wynagrodzenia pracowników nie są niższe niż płaca

minimalna nakazana przez ustawodawstwo rządu, kwoty wynagrodzeń są adekwatne do warunków

panujących na lokalnym rynku oraz uwzględnione są w umowach z pracownikami. Firma wypłaca

pracownikom wynagrodzenia terminowo i regularnie.

Nadprogramowa praca wynika jedynie z dobrowolnej chęci pracowników i nie jest wymuszona przez

pracodawcę, zarówno pod względem częstotliwości jak i zakresu.

4. Zakaz pracy dzieci

Przestrzegamy zakazu zatrudniania dzieci jak i stosujemy się do prawa i regulacji odnośnie dozwolonego,

minimalnego wieku zatrudnianych osób.

5. Zakaz dyskryminacji

Promujemy zasadę równości i równego traktowania pracowników.

Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na kolor skóry, rasy, narodowości, pochodzenie społeczne,

niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania polityczne/religijne lub płeć czy wiek.

Szanujemy prywatność swoich pracowników nie tolerujemy fizycznego, psychicznego bądź seksualnego

nękania, napastowania pracowników czy wyzysku.

6. Prawo do zrzeszania się
Przestrzegamy prawa pracowników do zrzeszania się. W sytuacji chęci pracowników do zrzeszania się, nie są
oni z tego powodu zastraszani, dyskryminowani czy szykanowani.

7. Bezpieczne warunki pracy

Zapewniamy swoim pracownikom bezpieczne warunki na stanowiskach pracy i je kontrolujemy. Spełniamy

warunki higieniczne, socjalne oraz zapewniamy ochronę zdrowia pracowników. Pracownicy posiadają
dostępną odzież ochronną oraz są regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
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8. Ochrona środowiska

Gwarantujemy, przestrzeganie wszystkich praw związanych z ochroną środowiska oraz, że nasza działalność
wykorzystuje zasoby naturalne w zrównoważony sposób. Pracujemy według energooszczędnych rozwiązań
oraz dążymy do zminimalizowania wpływu swoich działań na środowisko naturalne.

9. Uczciwość w interesach

Oświadczamy, że nasza działalność jest daleka od korupcji, wyłudzeń i defraudacji. Zabronione jest

przyjmowanie jakiejkolwiek korzyści majątkowej, w celu przewagi konkurencyjnej. Gwarantujemy, że nie

tolerujemy takich działań i nie bierzemy w tym udziału zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni.

Oświadczamy, że nasze działania opierają się na zasadach uczciwej konkurencji i nie uczestniczymy w

manipulacjach, które naruszałyby przepisy antymonopolowe.

10. Zasada poufności

Gwarantujemy przestrzeganie zasad poufności wobec wszystkich danych jakie uzyskaliśmy na podstawie

współpracy. Zapewniamy również ochronę poufnych danych a zasady te obowiązują również po zakończeniu

współpracy.
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